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Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)
282
ř.01: Pouze živě narozená telata.
ř.02: Telata uhynulá do 3 měsíců včetně celých konfiskátů.
ř.03: Počet krmných dnů krav celkem bez ohledu na užitkový typ. Ukazatel krmné dny zahrnuje počet dnů, ve kterých je
hospodářské zvíře krmeno (včetně pastvy).
ř.04: Počet krmných dnů krav určených pro mléčnou produkci.
ř.05: Součet mléka nadojeného a vysátého telaty. Nezapočítává se mléko vysáté od krav bez tržní produkce mléka.
ř.07 a 08: Prodej jatečného skotu celkem (býci, voli, krávy, jalovice, telata) = prodej obchodním a zpracovatelským organizacím +
prodej přímým spotřebitelům (poraženo na vlastních jatkách) + přímý vývoz.
283
Telata jatečná a mladý skot jatečný: Telata ve věku do 8 měsíců a mladý skot ve věku nad 8 měsíců až do jednoho roku určené
k porážce.
Jalovice jatečné: Jalovice chované pro produkci masa.
Jalovice ostatní: Jalovice chované pro doplnění stavů dojných a ostatních krav.
Krávy dojné: Krávy chované výhradně nebo převážně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo pro zpracování na mléčné
výrobky (bez ohledu na to, zda jsou vykrmované mezi poslední laktací a porážkou).
ř.21 a 22: Vyplňuje koncem roku jen ta zpravodajská jednotka, která nepředkládá výkazy Zem 2-02 a Zem 3-01.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které
vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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282

Živočišná výroba

Čís.
09282 řád.
a

Narozeno telat v kusech

01

Úhyn telat do 3 měsíců v kusech

02

Počet krmných dnů krav celkem

03

Od počátku roku do 30. 6. 2011
(do 31. 12. 2011)
1

04

z toho krmné dny dojných krav
Celková výroba mléka v litrech

05

Prodej mléka celkem v litrech

06
v kusech

07

v kg živé hmotnosti

08

Prodej jatečného skotu celkem
99

Kontrolní součet (ř.01 až 08)

283

Stavy skotu v kusech
podle věkových kategorií

Čís.
10283 řád.
a

telata jatečná
Do 8 měsíců
telata ostatní

01
býčci

02

jalovičky

03

mladý skot jatečný
Nad 8 měsíců
až do jednoho roku

mladý skot ostatní

býci
Nad jeden rok
až do dvou let

04
býčci

05

jalovičky

06

plemenní

07

ostatní vč. volů

08

jalovice jatečné
jalovice ostatní

býci

09
zapuštěné

10

nezapuštěné

11

plemenní

12

ostatní vč. volů

13

jalovice jatečné

Nad dva roky

jalovice ostatní

krávy dojné
krávy bez tržní
produkce mléka

14
zapuštěné

15

nezapuštěné

16

zapuštěné

17

nezapuštěné

18

zapuštěné

19

nezapuštěné

20

Prasata celkem k 31. 12. 2011

21

Drůbež celkem k 31. 12. 2011

22

Kontrolní součet (ř.01 až 22)

99

Stav k 30. 6.
(k 31. 12. 2011)
1

